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3800 Pulse Oximeter 

Ghid rapid 

 

Alarme. Cauze. Remedii. 

Denumirea alarmei Cauze Remedii 

 
Apare pe display, cind e 

activat parametru de oprirea a 

tuturor semnalelor sonore. 

Apasati odata pe butonul de 

deactivare a alarmelor 

 
 

 

Acumulator incarcat 

 

Nu necesită actiuni.  

 

 

 
 

 

Acumulator slab incărcat. 

 

 

Pentru încărcare conectatil la 

retea. 

 

 

 
 

-Acumulator defect 

-Acumulator complet 

descarcat 

 

 

Necesită schimbarea bateriei, 

contactati serviciul tehnic. 

 

AMBIENT LIGHT 

 

Exces de lumină în încăpere. 

Schimbati sensorul într-o 

parte mai putin iluminată, sau 

micsorati fluxul de lumină ce 

cade pe sensor.  

BUTTON STUCK -Apare dacă ceva apasă pe 

monitor. 

-Apare cînd ultimul buton 

apasat nu a revenit la starea 

initială sau a fost apasat in 

continuu mai mult de 30 sec. 

-Verificati dacă nimic nu 

presează  partea din fată a 

dispozitivului. 

Apăsati încă odată pe acest 

buton, pentru a reveni in 

starea initiala 

 -Daca defecțiunea se repetă 

contactați serviciul tehnic.  

CHECK SENSOR SITE Apare cînd nivelul SpO2 este  

incorect din motiv ca 

sensorul nu a fost amplasat 

corect. 

Amplasati senzorul corect  
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CONNECT UNIT TO LINE 

POWER  

 

Acumulator complet 

descarcat 

Conectati pulsoximetrul la 

reteaua electrică; în caz 

contrar dispozitivul se va 

stinge automat peste 10 sec.  

INSUFFICIENT LIGHT -Sensorul sau detectorul este 

murdar. 

-Sensorul este incorect 

conectat. 

-Detectorul e defect. 

-Curătiti sensorul (dac a fost 

folosit de mai multe ori). 

-Amplasati senzorul pe alt 

deget 

 

INTERFERENCE 

DETECTED 

 

 

Apare cînd semnalul este 

instabil pentru prelucrare din 

motiv ca este prea aproape de 

un alt dispozitiv care 

genereaza zgomot 

 

-Schimbati dispozitivul in alt 

loc 

-Cind va inceta influenta 

zgomotului pulsoximetrul va 

arata valoarea masurata 

LOW BATTEREY Apare cînd rămîne de la 5 

pînă la 15 minute de lucru a 

acumulatorului. 

Conectati pulsoximetrul la 

reteaua de curent pentru a 

încărca beteria pentru a 

continua masurarea. 

LOW QUALITY SIGNAL -Sensorul nu e conectat la 

pacient. 

-Miscari în zona situării 

sensorului 

-Amplasarea incorectă a 

sensorului. 

- Conectati senzorul corect 

 

NO SENSOR -Sensorul nu este conectat  

la pulsoximetru  

 

Conectati senzorul la 

dispozitiv 

SENSOR FAILURE Oximetrul nu poate identifica 

sensorul conectat. 

Senzor defect 

Schimbati sensorul. 

Dacă problema nu este 

înlăturată contactati serviciul 

tehnic. 

SENSOR OFF Sensorul nu e conectat la 

pacient. 

- Conectati senzorul corect 

 

SYSTEM FAILURE #XXX: 

SERVICE UNIT 

Eroare interna Contactati serviciul tehnic. 
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Depistarea defectiunilor si eliminarea lor. 

     Tabela dată indică unele stări care pot apărea în timpul folosirii PULSoximetrului, 

împreună cu cauzele remediile lor. 

Stare/conditie Cauza Remediul 

Dispozitivul nu se porneste Acumulatorul este descarcat 

complet  

-dispozitivul nu e conectat la 

reteaua electrică 

 

 

 

-De  încărcat acumulatorul 

 

Dispozitivul se porneste, dar 

ecranul grafic rămîine pustiu. 

Contrastul este incorect. Reglati contrastul ecranului. 

Semnal sonor neîntrerupt Defectiune internă. Contactati serviciul tehnic 

Butoanele la apăsare nu 

lucrează. 

Defectiune internă. Contactati serviciul tehnic 

Pe ecran apar liniute, poate 

aparea periodic, diferite 

mesaje de alarmă 

Sensorul defect. 

 

Schimbati sensorul. 

 

Îngrijirea, întreţinerea şi curăţirea. 

Înainte de a curăţa dispozitivul opriţi aparatul, deconectaţi toate cablurile de la sursa de alimentare. 

 Nu curăţaţi dispozitivul în sterilizator sau sub presiune. 

 Nu umeziţi sau scufundaţi dispozitivul în lichid. 

 Nu efectuaţi sterilizarea uscată a dispozitivului. 

 Nu atingeţi, nu presaţi şi nu ştergeţi panoul cu materiale abrazive, instrumente, sau cu alt ceva ce 

ar putea zgîrîia panoul. 

 Nu folosiţi pentru curăţire substanţe pe bază de benzină şi aciton. 

Pentru curăţirea panoului folosiţi tampon de bumbac, inmuiet cu alcool izopropilic de 70 % uşurel 

ştergeţi panoul. 

    Pentru curăţirea suprafeţei exterioare a oximetrului folosiţi material moale, înbibată cu săpun moale 

şi substanţe cu următoroarele componente: 

               70 % de alcool izopropilic. 

                3%  peroxid de hidrogen în apă. 

                100 : 1 soluţie de înălbit. 

Verificaţi, ca oximetrul sa fie deconectat şi scos din reţeaua de curent electric înainte de al curăţa. 

Deasemenea înainte de al conecta dispozitivul verificaţi dacă este uscat complet. 

 


